
Respondent_ID Kön Födelseår Åldersgrupp

20081801887 Man 1944 71-85

20081800492 Kvinna 1963 41-70

20081800108 Kvinna 1941 71-85

20081800503 Man 1950 41-70

20081801634 Kvinna 1981 16-40

20082700780 Kvinna 1982 16-40

20082701481 Man 1964 41-70

20081801817 Kvinna 1979 41-70

20082700630 Kvinna 1950 41-70

20081800264 Kvinna 1940 71-85

20081800114 Kvinna 1996 16-40

20083100772 Man 1987 16-40

20081800088 Man 1972 41-70

20081801942 Kvinna 1989 16-40

20083100069 Kvinna 1988 16-40

20081800039 Kvinna 1966 41-70

20082701647 Kvinna 1972 41-70

20081802136 Man 1984 16-40

20082701688 Man 1965 41-70

20082702027 Man 1999 16-40

20083100353 Kvinna 1981 16-40

20082701985 Kvinna 1970 41-70

20081800504 Kvinna 1964 41-70

20081800687 Man 1955 41-70

20082701536 Kvinna 1971 41-70

20083100171 Kvinna 1986 16-40

20081800779 Kvinna 1962 41-70

20082701562 Kvinna 1979 41-70

20082700593 Kvinna 1940 71-85

20082700212 Man 1985 16-40

20082700136 Kvinna 1954 41-70

20082700730 Man 1946 71-85

20081801543 Kvinna 1946 71-85

20081801997 Kvinna 1947 71-85

20082701840 Man 1939 71-85

20082700154 Man 1945 71-85

20081801418 Man 1938 71-85

20082701098 Man 1986 16-40

20081802193 Man 1982 16-40

20082701008 Man 1940 71-85

20082701811 Man 1982 16-40

20082701278 Man 1997 16-40



20083100397 Man 1991 16-40

20081800382 Man 1996 16-40

20081800864 Kvinna 1972 41-70

20081801002 Man 1948 71-85

20081802071 Kvinna 1950 41-70

20082700079 Kvinna 1939 71-85

20081801775 Man 1977 41-70

20081801346 Man 1984 16-40

20081801609 Man 1943 71-85

20081802153 Kvinna 1961 41-70

20082702115 Man 1981 16-40

20082702028 Kvinna 1941 71-85

20081801114 Kvinna 1952 41-70

20081801773 Man 1977 41-70

20081801107 Man 1939 71-85

20083100860 Kvinna 1980 16-40

20082701121 Man 1950 41-70

20081801189 Kvinna 1966 41-70

20081800844 Man 1956 41-70

20081800358 Kvinna 1945 71-85

20081800097 Kvinna 1964 41-70

20081801757 Kvinna 1949 71-85

20081800041 Man 1943 71-85

20081800822 Kvinna 1937 71-85

20081800434 Kvinna 1938 71-85

20082702191 Man 1947 71-85

20081801823 Man 1958 41-70

20082701111 Kvinna 1954 41-70

20082700821 Man 1951 41-70

20082701560 Kvinna 1946 71-85

20081801061 Kvinna 1948 71-85

20082701479 Man 1949 71-85

20081800933 Man 1994 16-40

20083100868 Kvinna 1987 16-40

20081801300 Man 1997 16-40

20082701736 Man 1990 16-40

20083100855 Man 1992 16-40

20081800517 Man 1986 16-40



20082700570 Kvinna 1998 16-40

20081802167 Kvinna 2003 16-40

20081800177 Kvinna 1972 41-70

20081801423 Man 1978 41-70

20081802006 Kvinna 1950 41-70

20081800785 Kvinna 1975 41-70

20082701801 Kvinna 1980 16-40

20083100025 Kvinna 1984 16-40

20083100683 Man 1980 16-40

20083100137 Man 1996 16-40

20081800755 Kvinna 1990 16-40

20081802016 Man 1976 41-70

20082700554 Man 1981 16-40

20082701823 Man 1980 16-40

20082700024 Kvinna 1980 16-40

20082701461 Kvinna 1985 16-40

20082702041 Kvinna 1991 16-40

20082700766 Man 1987 16-40

20082702241 Kvinna 1997 16-40

20081800588 Kvinna 1989 16-40

20081800494 Man 1995 16-40

20083100475 Kvinna 1994 16-40

20082700189 Kvinna 1974 41-70

20081801624 Kvinna 1961 41-70

20081801614 Man 1965 41-70

20082701190 Man 1949 71-85

20081800216 Man 1973 41-70

20082700573 Man 1986 16-40

20081800994 Man 1944 71-85

20083101190 Kvinna 1984 16-40

20083100049 Man 1987 16-40

20081800743 Kvinna 1966 41-70

20082701889 Man 1978 41-70

20081802145 Man 1995 16-40

20081801718 Kvinna 1959 41-70

20081802138 Kvinna 1992 16-40

20081800812 Kvinna 1947 71-85

20082700963 Kvinna 1987 16-40

20082701470 Kvinna 1940 71-85

20082700588 Man 1994 16-40

20082702133 Man 1998 16-40

20082700239 Man 1964 41-70



20081801949 Kvinna 1941 71-85

20081801456 Man 1944 71-85

20082700348 Man 1947 71-85

20082700506 Man 1991 16-40

20083100833 Man 1987 16-40

20081801547 Man 1976 41-70

20081800894 Man 1964 41-70

20081801286 Kvinna 1952 41-70

20083101309 Man 1996 16-40



Q19 - Vilken information har du saknat från kommunen? 

saknat att de inte använder munskydd från början och ville se ett större ansvar att inte vänta på regionen, 

utan ansvara för de invånare de har i sin kommun. Ta fler prover.., särskilt hos tandläkare

Dela ut flygblad till gamla, eller till de som har svårt med språket. Att det kommer ut på flera olika språk

Kan inte svara på frågan just nu.

Ser inte kommunens roll. Mer ett nationellt och regionalt ansvar.

uppdateringar av gällande råden.

vet ej

Vet ej.

Hur man ska bete sig i lokaltrafiken. Hur ska man bete sig i en fullpackad buss.

Krav att ta litet antal passagerare. Flera busslinjer.

Saknat en argumentation och motiv till varför man avstängde 15 timmars barnen, från ena dagen till den 

andra. Man har då missat sitt pedagogiska uppdrag. Trots att man från regeringshåll inte tyckte att dessa 

det borde vara mer skriverier i dagstidningar

Jag har fått information från andra källor istället.

Information om hälsan i vardagen så att man håller sig friskare och klarar viruset bättre och må bättre.

Det borde finnas en kontaktperson i lokaler, på webben eller i andra lokaler som man kan kontakta där man 

Dåliga beslut gällande grundskolan, konstiga.

Ingenting.

Rektorerna på förskolorna höll inte samma linje när det gällde utvecklings samtal. Vissa sa att vi ställer in 

vissa sa vi kör och var det otydlighet mot kommunen eller vad var det.

vet ej

Inget

lite mer i tidningar och N Nytt

inget alls

Jag tycker det saknas lite förhållningssätt gällande gymnasieelever.

information till personal på grundskolan att det efterföljs

Man kanske måste gå ut med mer information om att hålla avstånd eftersom vissa inte verkar förstå detta!

mera lokalt

Ej saknat någon information.

Vet ej.

Vet ej.

afficher

tala om att inga döda fanns i Luleå kommun på äldrevården.

nej

Jag hade velat ha lite hårdare Coronastrategi men de har ju följt de riktlinjer som finns på riksnivå.

Jag har varit nöjd med informationen, imponerad.

Jag visste inte att man kunde gå och kolla om man hade Corona på vårdcentralen, det stod ingenstans att 

man kunde göra det. Jag bor dessutom bara ett stenkast ifrån vårdcentralen.

Att dom som jobbar på skola/dagis frvaltningen verkar ha fått sen information, skulle vara lite mer i 

framkant, det jag har hört och sett, många har nämn detta

Jag har fått den informationen jag behöver

Vet ej.

Dom har inte informerat anhörig om hur dom skyddar sig på äldreboendet där min hustru bor. Man visste 

Jag har inte saknat någon information, då jag kan svenska. Men andra minoriteter som araber och afrikaner 

har fått information översatt till sitt språk för sent.

Ingenting

Dålig information ifrån lokaltrafiken.

Lite mer resonemang kring munskydd och ansiktsmask

Hur man går till väga sig för att testa sig i allmänhet



Hur många som har blivit smittat, via testerna som har delats ut.

Vi har inte fått ut några utskick hur stora samlingarna får va, utan man har fått sökt upp detta själv

Föräldrar till gymnasieelever har inte fått bra information, angående coronaanpassningar. Fritidsaktiviteter, 

sport o.s.v. riktlinjer mm.  Föreningarna verkar ha fattat beslut utan kommunala riktlinjer.

Inget

Tycker att direktreklamen var dåligt skriven, sen konstigt att makar får varsin av samma utskick, känns 

överdrivet, skicka inte dubbelt till gifta som bor tillsammans. Borde frågat om hemtjänsten, inte bra i Luleå, 

Vill veta hur många inom äldreomsorgen som har blivit sjuka och avlidit.

Otydligt hur många som får åka buss, vilket påverkat mina barns resande till skolan då de inte plockades upp 

av chauffören. Detta är olyckligt då bussarna går en gång i timmen där vi bor. Tillsätt fler bussar?

detaljerad statistik

provtagning av covid.Detaljeratålder på de som insjuknat. Var har personerna blivit smittade. Olika smittvägar i samhället. Hur ska 

man undvika detta. DE som bor på boende är ju ganska passiva, varifrån kommer smittan till dessa personer. 

Vilken ålder är mest utsatta och vilka blir mest smittade . Är det verkligen riskgrupperna som blir smittade. 

Ungdomar borde ta mer ansvar. Aktiva personer borde ta mer ansvar för smittspridningen.

Vet ej.

att på ett tydligt och synligt sätt vad som gäller i kommunen och vad som hara gjort. Sitter man in karantän 

Mer information om att hålla avstånd, eftersom vissa inte verkar bry sig när man exempelvis går och handlar, 

mycket nochalans, speciellt från ungdomar, man vill inte bli sjuk

Inget.

Om dom kan svara på när det här tar slut

Lite tydligare information om hur provtagning för Covid-19 går till.

Hur pass frekvent är/har smittspridningen varit i kommunen.

Mer information på Facebook och mer i Extra så skulle jag varit mer uppdaterat, om jag missat så måste 

saknat en sammanhållande information, har varit lite spretigt, att vid olika tidpunkter gett information om 

olika saker .. saknat en sammanhållande information. Påminner och delger kontinuerligt

Ej saknat något.

Med provtagning och möjligheter till att testa sig, information angående detta

Inget som jag kommer på.

Jag har saknat information om äldreboende och vart smittan finns, om det är vissa äldreboenden som har 

haft utbrott men det verkar ha mörkas, även på andra ställen, ett demokratiskt problem

Ingenting.

Vi som inte har tillgång till det digitala, hur ska vi göra?

Vi känner oss utanför samhället.

Kommunens telefonkö är också för lång.

Dom kunde ha kommit med bättre utskick hem i brevlådan

Man har inte helt nåtts av informationen ifrån kommunen.

Inget.

bättre information.

Ingenting.

Vad dom gör på äldreboenden och i hemtjänsten för att undvika smitta.

Att få veta hur pass spritt det är i kommunen och kringliggande kommuner. Är det värst i Luleå eller i andra 

kommuner? Jag vill veta och kunna jämföra mellan kommuner.

Tydligt ställning som visar att kommunen är engagerad i problemet.

vad som gäller ungdomar

Hur man som anhörig går till väga mot skolor eller omsorg med stödboenden och hela omsorgen. 

Information om hur man kan boka tider med anhörig som är på olika boenden.

Tydligare riktlinjer. LÄmnar för mycket utrymme för egen tolkning. Alla har sina egna regler.

Ett till hemutskick. Mer information men ingen specifik.

Mer om kommunikation MED sjukvården. Hur man går till väga för att komma i kontakt med dem.



lite fler affischer lite överallt, även ställen där kommunen nte äger lokalerna. Att det syntes mer och överallt.

Information om var man kan testa sig för antikroppar, utöver sjukhuset.

I publikfrågan för idrottslokaler och arrangemang.

Ingenting.

- Att de saknar egna beslut utan lyssnar på Tegell. 

- Munskydd. Alla ska bära det men av bra kvalité

- dålig tillgång på bra munskydd

mer informtion om begränsningar

Mer konkret information om hur man lämnar banr i hallen i förskolan t.ex.

De var sena att komma ut med information och planer hur skolor skall fungera tex.

Inget

Skulle vilja ha statistik om hur det faktisk sett ut under pandemin i kommunen. hur det fungerat med olika  

saker som äldreboenden och skolor m.m. Informationen i kommunerna från t.ex Folkhälsomyndigheten har 

Mer direktiv om hur folk ska bete sig på allmän plats, affärer och restauranger.

I brevlådan hem. Mera riktat.

Synas mera och komma ut på bättre sätt

Det har varit otydlig och för mycket text.

Viktigare att kommunen hänvisar till kommunala beslut.

Inte varit öppna med information från kommunens sida med smittspridningen.Dålig information om 

smittspridningen på äldreboenden. Inga riktlinjer från kommunen om uteserveringar och restauranger. Ingen 

inte tillräckligt med information om själva sjukdomen.

information vid rondeller

Ingen speciell

Allmänt vetande

ekonomiska stöd till företag som man kunnat söka. Detta saknas info om

Det är varierandetider på idrottshallar

Information från skolorna till föräldrarna.Broschyrer i postlådor.

att det utvecklas bättre, mer direktiv och sammanfattning och bättre förklarande

Hur dom hanterar riskgrupperna.

Jämföra med de som dött tidigare och efter att pandemin kom igång och se hur det skiljer sig.

All vår information vi får som information får vi via våra barn och det är via kommunens app. Tetoeducation. 

denna app borde varit med som en informationskälla här i undersökningen

Vad man ska till för åtgärder. Tycker att det hela varit mesigt tilltaget. Åtgärderna som gjorts har bara varit 

Åldringsvården. Varit mycket tyst om den.

Skolorna, allmänt.

Att de fortsätter hålla riktlinjerna. En uppföljning av händelserna.

För att få tillgång till information på ett enklare sätt utan internet hur ska de äldre få reda på. Dålig koll 

information för svaga åtgärder. Varje individ har fått anpassa sig själv på bästa sätt.

Det skule vara hur mycket man kan röra sig fritt, flödet av insläpp på butiker samt toaletter etc.

Ingenting.

Inget speciellt.

All information har saknats.Ellre väldigt lite information.

Utskick till hemmet.

Jag vill veta vad maten kostar att beställa.

På skolan har det saknats information om att även barn kan smitta. Dålig information om handtvätt. 

Informationen kom alldeles för sent och då hade jag redan tagit del av information via WHO.

Mer personlig information genom post.

Bristande information till ädreboenden och hemtjänst.

Riktlinjer om vilka platser som är anpassade för corona såsom eller bibliotek.

få ta del av information utan att vara idningsprenumerant



Hur många som har fått corona i kommunen.

Eftersom IP tillhör riskgrupp så har hen inte kunnat ta del av så mycket information från kommunen

Mycket. Via radion speciellt.

Klarare riktlinjer för restauranger.

Info. om hur flygen flyger i Sverige och utomlands.Transportinformation.

Bra med ett talat meddelande via radio eller lokal TV. Så som riksmeddelandet

Bättre styrning av hemtjänst personal, de vet inte hur de ska hantera situationen, de har inte fått nån 

Vet ej.

Inget.


